Estado do Rio Grande do Sul
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRIUNFO
ADMINISTRAÇÃO / LICITAÇÕES -SEÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA CADASTRO DE FORNECEDORES
PARA FINS DE LICITAÇÃO
HABILIDADE J URÍDICA

1) Cédula de identidade, se pessoa física; Registro comercial, no caso de empresa comercial; Ato
constitutivo, estatuto ou contrato social (em vigor e devidamente registrado), sendo sociedades
comerciais, no caso de sociedade por ações, acompanhados de eleição e seus administradores.
2) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercício
3) Decreto de autorização, em se tratando de empresas ou sociedade estrangeira em funcionamento
no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente
quando a atividade assim exigir.
REGULARIDADE FISCAL

1) Prova no Cadastro de Pessoa Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa jurídica (CNPJ)
2) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou
sede do licitaste, ou outra equivalente, na forma da lei.
3) Certificado de Regularidade de situação junto ao FGTS; Prova de situação regular perante o INSS.
4) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual ou Municipal, se houver
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ou seu ramo de atividade e comercial com objeto
contratual.
QUALIDADE
TÉCNICA

1) Registro ou inscrição na entidade profissional competente.
2) Dois atestados de desempenho correspondentes a cada linha de fornecimento da empresa emitidos
por pessoa de direito público ou privado, indicando a natureza, a quantidade, a qualidade, o prazo de
entrega, a assistência técnica, a garantia e outros dados pertinentes aos materiais ou serviços.
3) Catálogo e relação contendo os tipos de materiais ou serviços ofertados em cada linha de
fornecimento.
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA
FINANCEIRA

1) Balanço patrimonial, demonstrações contábeis do último exercício social.
2) Certidão negativa de pedido de falência e concordata ou execução patrimonial, expedida
pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou domicílio da pessoa física, com prazo de validade
máximo de 90 dias.
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---------------------------------------------------OBSERVAÇÃO SUPLEMENTAR:-------------------------------------------1) Os documentos acima relacionados deverão ser apresentados;
em vigência, em fotocópias
AUTENTICADAS EM CARTÓRIO, encadernados e na seqüência.
2) Os documentos deverão ser entregues na SEÇÃO DE LI CITAÇÕES da Câmara, horário expediente ou via
correio (neste caso a confirmação do recebimento e da legalidade dos documentos é de total responsabilidade da
empresa interessada).
3) O pedido de Registro/Renovação deverá ser preenchido, carimbado e assinado pelo
Solicitante.
4) Prazo de entrega do CRC – 5 a 10 dias, a partir da data do recebimento dos documentos. Confirmar se o
certificado está pronto pelo Telefone: (51) 3654 1332 3654 1044

MAIORES INFORMAÇÕES TEL: (051) 3654 1332 / 3654 1044
Câmara Municipal de Vereadores de Triunfo, Rua Professor Coelho de Souza, 2 1 0
– CEP: 95.940-000 Centro Triunfo/RS
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Cadastro Geral de Fornecedores - Pedido de Registro / Renovação
DADOS DA SEDE
Nome, Denominação ou Firma :
Endereço(Av, Pç, Rua, Nº) :
Bairro :

Cidade :

CGC :

Inscrição Estadual :

Inscrição Municipal :

Caixa Postal :

Estado :

CEP :

Tel. 1 :

Tel. 2 :

Email :

Fax :

DADOS DA FILIAL
Nome, Denominação ou Firma :
Endereço(Av, Pç, Rua, Nº) :
Bairro :

Cidade :

CGC :

Inscrição Estadual :

Inscrição Municipal :

Caixa Postal :

Estado :

CEP :

Tel. 1 :

Tel. 2 :

Email :

Fax :

DADOS DO CAPITAL
Data da Constituição :

Nº de Registro no Órgão Competente :

Capital Inicial (R$) :

Data da Última Alteração do Capital :

Nº de Registro no Órgão Competente :

Capital Atual (R$) :

Capital Autorizado :

Capital Integralizado :

RAMO DE ATIVIDADE

